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عن المؤلفة:

در�شِت املوؤلفُة يو يونغ- �شو الأدَب الكوري. تلقِت اجلائزَة الأوىل يف م�شابقِة »ام بي �شي« لكتابِة الق�ش�صِ الإبداعية وجائزَة اأدِب الطفل. ت�شتمُل 

بع�ص من اأعمالها على العناويِن التاليِة: »اجلدُة واجلر�ُص ذو الرنني«، »ح�شرة الأبجديِة البغي�شِة املزعجة«، »الن�شاء قوياٌت«، و»اأ�شدقائي يعي�شوَن 

يف اأوروبا«، اإلخ.

 

عن الرّسامة:    

تخرجِت الر�شامُة بارك يونغ- مي من جامعٍة »للفنِّ الطباعي«. جتُد بارُك - التي تعمُل حاليًا ر�شامة - املتعَة يف ما تنتجُه من ر�شوٍم جميلٍة 

تتك�شف بينما يقلُب الطفُل ال�شفحة تلَو الأخرى. تعمُل بارُك جاهدة لإنتاِج مزيٍد من الر�شوِم اجلميلة. 
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هذا اأخي هاري، واأنا ا�سمي لري.



نحُن �سقيقاِن نبلُغ العمَر ذاتُه، لأننا تواأماِن ! 

نحُن تواأماِن ولكننا غرُي مت�سابهني. 



هاري عنيٌد، وُيلحُّ عليَّ با�ستمرار: 

ُ عليَك اأن تنادَيني ب�سقيقَك الأكرب«.  -»اأنا الأكرُب ! لذا يتعنينّ

-»واأنا، لري، ل اأحبُّ اأن اأخ�رس«. 

_»نحُن نبلُغ العمَر ذاَتُه، واأنا اأطوُل منَك بكثرٍي، فكيَف

ميكُن اأن تكوَن الأكرب ؟«.  

نتجادُل دومًا على هذِه ال�ساكلِة، ومل نتفْق مطلقًا ولو ملرة. 

وعو�سًا عن ذلَك نقُع دومًا يف امل�سكالِت مع اأبي واأمي.





اأوقعْت اأمي عن غرِي ق�سٍد، ذاَت يوٍم، كي�سًا من 

الطحنِي على الأر�ض.

قررُت وهاري �رسيعًا اأن نرى من ي�ستطيُع اأن 

يلتقَط القدَر الأكرَب من الطحني.

الآَن، �رسيعًا �رسيعًا قبَل اأن يطاأَ اأحٌد على 

الطحنِي، وي�سبَب قدراً اأكرَب من الفو�سى. 

كاَن من ال�صعِب التقاُط الطحنِي لأنُه على 

هيئِة م�سحوق.

لذا ُقمنا ِبا�ستخداِم اأيدينا، لنغرَف الطحني. 





غرفُت طحينًا اأكرَث بكثرٍي مما غرفُه هاري.

ولكنَّ هاري ا�ستمرَّ يف الإ�رسار: 

-»ل، طحيني اأكرُث بكثرٍي من طحنِي لري«. 

-»غرُي �سحيٍح ! طحيني اأكرُث بكثرٍي من طحينك«.  

قمُت بالتايل بركِل موؤخرِة هاري، وركَل بدورِه موؤخرتي. 







ما،  ب�سيء  املتعلقنِي  البعديِن  يفكروا يف  اأن  الأطفاِل  على  ي�سعَب  اأن  ميكُن 

الطوُل والعر�ُض، لأنهم يعتقدوَن اأنه يكرُب حجمًا حنَي ينت�رُس على م�ساحٍة اأكرب. 

تدخلْت اأمي، التي مل يعْد مبقدورها اأن تبقى متفرجًة اأكرَث 

من ذلك.

-»توقفا عن ال�سجاِر، وتعال اإىل هنا. مَل ل نقي�ُض

 الطحنَي ونرى ؟«.   

غرفْت اأمي طحيني، يف ما بعُد، بوا�سطِة فنجاٍن �سغرٍي، 

ونقلتُه اإىل وعاٍء كبرٍي بينما كانْت تعدُّ. 

-»واحد، اثنان، ثالثة، اأربعة، خم�سة، �ستة، �سبعة، ثمانية !«. 

هذا رائع! غرفُت ما يعادُل ثمانيَة فناجنَي من الطحني. 



غرفْت اأمي، يف ما بعُد، طحنَي هاري، 

وكانْت تعدُّ وهي تقوُم بذلك.

-»واحد، اثنان، ثالثة، اأربعة، خم�سة، 

�ستة، �سبعة، ثمانية!«. 

غرَف هاري كذلَك ثمانيَة فناجنَي من 

الطحني. 



-»انظرا بعنايٍة، غرفتما 

كميتنِي مت�ساويتنِي من الطحني.  

اإذاً ل تت�ساجرا يا طفليَّ

التواأَمنِي بعَد الآن!«.  



قررنا اأن نلعَب بعجنِي الطحني بعدما

�سنعْت اأمي بع�سًا منه لنا.

لكنَّ اأمي اأعطْت كميًة اأكرَب لهاري.

اأردُت البكاَء ب�سبِب ذلك:»مَل قطعُة عجنِي هاري كبريٌة 

و�سميكٌة، بينما قطعتي �سغريٌة ورقيقة ؟«.



علِّم اأطفالَك اأنهم اإذا ت�ساركوا بالكميِة نف�سها من العجنِي، 

على  الكميُة  ف�ستبقى  منها،  ينق�سوا  اأو  اإليها  ي�سيفوا  ومل 

حالها، واإن تغرَي �سكُل العجني.   



-»ل، ل... ق�سَمْتهما اأمي ب�سورٍة مت�ساوية. انظِر الآن !«.  

�سنعْت اأمي كرًة من عجنِي هاري

لْتُه بيديها. بعَد اأن �سكنّ

و�سنعْت يل اأي�سًا كرًة من العجنِي

لْتُه بيديها.  بعد اأن �سكنّ

كاَن حجُم كلٍّ من كرِة عجنِي هاري وكرتي مت�ساويًا.

-»اأراأيتما ؟ اإنهما مت�ساويتان !«.



عجبًا ! اإنهما مت�ساويتاِن يف احلجِم حقًا. 

َ اأن  كانْت اإحداهما �سميكًة والأخرى رقيقًة يف بادئ الأمِر، ولكْن تبنينّ

الكميتنِي مت�ساويتاِن يف النهاية!



ت�ساجرنا بالأم�ِض حوَل احلليب.

اأعطْت اأمي املزيَد منُه، جمدداً، لهاري،

فطالْبُتُه مببادلِة ح�ستِه بح�ستي.

ولكنُه مل ُيرْد ذلَك،

فقمُت ب�رسبِه مرًة على راأ�سِه،

لي�رسبني هو اأي�سًا على راأ�سي. �رسخُت بالنتيجِة وبكيُت:

-»مَل ح�سلُت على القليِل جداً من احلليب ؟«.



قد تبدو كميُة احلليِب يف كلِّ كاأ�ٍض خمتلفًة عن الأخرى، حتى اإن �سكبَت 

الكميَة ذاتها من احلليِب يف الكاأ�سنِي، لختالِف �سكِل الكاأ�سني. 



اأح�رَس اأبي كوبنِي متماثلني.

! ح�سلُتما  -»انظرا الآَن ولديَّ

على الكميِة ذاِتها

من احلليب«.

�سكَب اأبي ح�سَة هاري من 

احلليِب يف اأحِد الكوَبنِي،

و�سكَب ح�ستي يف الكوِب الآخر.



عجبًا ! هذا �سحيح. 

بدِت الكميتاِن خمتلفتنِي حني كانتا يف كوبنِي خمتلفنِي.

ولكنَّ الكميتنِي مت�ساويتاِن يف احلقيقة !



بداأَ ال�سجاُر بيننا اليوَم حنَي كنا نر�سُم بوا�سطِة الرمِل،

حيُث كنا ن�سُع ال�سمَغ على الر�سمِة، ونر�ضُّ الرمَل عليها.

ح�سَل هاري، جمدداً، على كميٍة اأكرَب من الرمِل،

لذا طالبتُه باحل�سوِل على مقداِر قب�سٍة من رملِه،

ولكنُه قاَل ل.

بداأَ ال�سجاُر بيننا، بالتايل، حنَي اأخذُت مقداَر قب�سٍة

من رمِل هاري.

غ�سبُت للغايِة بحيُث �رسخُت:

-»اأملُك القليَل جداً من الرمل !«. 





-»متلكاِن كميًة مت�ساويًة من الرمل. انظرا«. 

عباأْت اأمي زجاجَة لنٍب فارغًة بح�ستي من 

الرمل، وعباأْت زجاجَة لنٍب اأخرى بح�سِة هاري. 



عجبًا ! هذا �سحيح.

كانْت ح�سُة هاري من الرمِل ت�ساوي ح�ستي، مبا ميالأُ زجاجتنِي 

من اللنِب ب�سورٍة مت�ساوية.  



�ساأذهُب اإىل امللعِب للح�سوِل على املزيِد 

من الرمل. 

مبا يزيُد كثرياً عن ح�سِة هاري. 

مبا يزيُد عن ع�رِس زجاجاٍت من اللنب. 

تقدَم كلٌب �سخٌم باجتاهي، بينما كنُت 

اأرك�ُض متوجهًا اإىل امللعب. 

-»يا اإلهي ! اإنه كلُب مايك. يبدو

�رس�سًا للغاية!«.  

والُد مايك غرُي موجوٍد يف اجلوار،

ماذا �ساأفعل؟





�رسَخ هاري، الذي كان يجري خلفي، ب�سورٍة مفاجئٍة 

على الكلب. 

-»اذهْب بعيداً ! دْع اأخي و�ساأنه !«. 

توقَف الكلُب للحظٍة خوفًا من �سوِت اأخي القوي. 

ثمنّ ظهَر والُد مايك، واأخَذ الكلَب بعيداً. 



كاَن هاري يرتعُد حينما ا�ستدرُت اإليه. 

ذهبُت اإليِه، وربتُّ على كتفِه تربيتًة خفيفًة،  

لينفجَر باكيًا. 

-»اأخي الكبرَي ! اأرجوَك ل تبِك !«.  



نحُن �شقيقاِن نبلُغ �لعمَر ذ�تُه، لأننا تو�أماِن. 

يت�شارُك �لتو�أماِن، على �لرغِم من �إمكانيِة �ختالِف مظهرهما ب�شورٍة 

طفيفٍة، يف كلِّ �شيٍء ب�شورٍة مت�شاويٍة؛ �أي يف ما ياأكالِن وي�شتخدماِن 

ويلعبان. يعوُد ذلَك �إىل �أن �لتو�أَم �لأكرَب هاري، و�لتو�أَم �لأ�شغَر لري، 

ُيَعّد�ِن �شديقنِي حميمني.





متثُل »التواأماِن« ق�سَة �سقيقنِي ي�رسُّ كلٌّ منهما على اأنُه التواأُم الأكرُب �سنًا. ي�سعُر كلٌّ منهما بالغريِة من الآخِر، 

يف ما يتعلُق بكلِّ �صيٍء، لكونهما تواأمني: من ميكنُه التقاُط طحنٍي اأكرَث من الأر�ِض، من ميلُك عجينًا اأكرَث، من ميلُك 

حليبًا اأكرَث، اإلخ.

من  اأيًا  يفوُق  مبا  ويحميِه  الآخَر  منهما  كلٌّ  يرعى  حيُث  با�ستمراٍر،  ذلَك،  مَع  ويتجادلِن،  التواأماِن،  يت�ساجُر  ل 

الأ�سخا�ِض الآخرين. يعوُد ذلَك لكونهما �سديقنِي حميمنِي منُذ البدِء، حنَي كانا يف بطِن اأمهما. 

تدوُر هذِه الق�سُة حوَل املقارناِت بنَي الأحجاِم والكميات. تبحُث الق�سُة، قبَل ا�ستخداِم وحدٍة نظاميٍة للقيا�ِض، يف 

الطرِق التي ميكُن ا�ستخدامها للمقارنِة بنَي اأحجاِم املواِد، خ�سو�سًا تلَك التي ت�سعُب مقارنتها عرَب العدِّ كاملاِء 

والعجني. مت�سي هذِه الق�سُة يف اإظهاِر قدرتَك على املقارنِة بنَي الأحجاِم والكمياِت يف مواقِف احلياِة اليوميِة، 

عرَب حتديِد وا�ستخداِم معايري القيا�ِض املنا�سبِة املتماثلة.

تظهُر هذِه الق�سُة اأي�سًا ال�سعوباِت التي تواجُه الطفَل يف م�ساِر التطوِر الفكري. تو�سُع الكميُة ذاتها من الفا�سولياِء 

قدراً  الذي يحتوي  الوعاِء  ال�سوؤاُل عن ماهيِة  يتمُّ  واآخَر كبرٍي، وعندما  يف وعاٍء �سغرٍي 

اأكرَب، فاإن معظَم الأطفاِل يجيبوَن باأن الوعاَء ال�سغرَي يحوي قدراً اأكرَب من الفا�سولياء. 

يعوُد ذلَك اإىل املفاهيِم امل�سطربِة لدى الأطفاِل حوَل الأحجاِم والكمياِت، يف تلَك ال�سنِّ 

املبكرة. قْم ب�سنِع كميتنِي مت�ساويتنِي من العجنِي، ومدْد اإحداهما لتكت�سَب �سكاًل متطاوًل، 

ِل الأخرى على هيئِة كرة. عندما يتمُّ ال�سوؤاُل عن احلجِم يف تلَك احلالِة، ف�سيجيُب  و�سكِّ

معظُم الأطفاِل باأن العجنَي املتطاوَل اأكرُب حجمًا. يعوُد ذلَك اإىل اأن الطفَل يركُز ب�سكٍل رئي�ٍض 

على الأبعاِد املتعلقِة بالطوِل والعر�ض. 

يتعنُي على الطفِل، ليدرَك املفهوَم املتعلَق باحلجِم، اأن يفهَم الفكرَة التالية: »لن تتغرَي الكميُة 

حتى لو تغرَي �سكُل الوعاِء احلاوي، اإن مل ُتنق�ْض اأو تِزْد من تلَك الكمية«. ميرُّ جميُع الأطفاِل بفرتٍة من الرتباِك 

يف تلَك املرحلة. �سيكوُن من املهِم، بالتايل، اأن يتمَّ توفرُي جتارَب متعددٍة، كما تظهُر الق�سُة، كي يتمكَن الطفُل من 

تثبيِت املفاهيِم ال�سحيحة.

»قصُص تان تان عن الرياضيات«،
 انظْر إليها بهذِه الطريقة



اقرأها بهذِه الطريقة
ين�سجُم مفهوُم الأحجاِم والكمياِت، كغريِهِ من املفاهيِم التي تتطلُب جتارَب ماديًة فعليًة، اإىل اأبعِد حٍد مع التجربِة 

واملمار�سة. ناق�ْش اأوًل مع الطفِل الكيفيةَ التي ميكنَك من خاللها املقارنُة بنَي املواِد، كالرمِل اأو احلليِب، التي ل 

ِن الطفَل، بعَد اأن يّطلَع على ال�سعوباِت املتعددِة  ميكنَك عدُّها، وا�رضْح مَل ُتعدُّ وحداُت القيا�ِش الثابتُة �رضوريًة. مكِّ

والفا�سولياِء،  كال�سكِر،  موادَّ  ا�ستخداِم  اأوليٍة عرَب  يدويٍة  بتجربٍة  القياِم  الق�سةِ، من  التواأماِن يف  يواجهها  التي 

وعجنِي الطحنِي، اإلخ. يحتاُج الطفُل، بغيَة حلِّ امل�سكلِة، اإىل توجيِه البالغنَي، كما الأمِّ يف الق�سِة، التي تعمُل على 

حلِّ اخلالفاِت املتوا�سلِة بنَي هاري ولري. �سِل الطفَل، بينما تقراأُ الق�سَة، عّمْن ميلُك مقداراً اأكرَب من املواِد، وا�ستمْع 

اإىل طريقتِه يف التفكري. ناق�ْش مع الطفِل، عنَد الو�سوِل اإىل مراحِل حلِّ امل�سكالِت يف الق�سِة، ال�سبَب الكامَن وراَء 

ظهوِر الكمياِت مبظاهَر خمتلفٍة على الرغِم من ت�ساويها يف املقدار.  

قْم بتح�سرِي موادَّ م�سابهٍة للمواِد الواردِة 

يف الق�سِة، وجرِب القياَم مَع طفلَك 

باأن�سطٍة مماثلة.   

من  ذاتها  بالكميِة  �سغرييِن  كوبنِي  امالأ 

كوٍب  اإىل  الفا�سولياَء  انقِل  ثم  الفا�سولياِء، 

طويٍل واآخَر عري�ش.

�سِل الطفَل عن ماهيِة الكوِب الذي يحتوي 

قدراً اأكرَب من الفا�سولياء.
الرغِم  للمفاجاأِة، وعلى  يدعو  الطفُل، مبا  �سيجيُب 

من متابعتِه العمليَة منُذ البدايِة، باأن اأحَد الكوبنِي 

يحوي قدراً اأكرَب من الآخر.
اجلواُب  لأنه  الإحباِط،  اأو  الأمِل  بخيبِة  ت�شعرنَّ  ل 

العتيادي الذي يقدمُه اأي طفٍل يف هذِه املرحلة. 

قْم بنقِل الفا�سولياِء، بالتايل، اإىل الكوبنِي 

ِن الطفَل من مقارنِة  ال�سغرييِن جمدداً، ومكِّ

الكميتني.    
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من يملُك أكثر

�سكَب هاري الكمية ذاتها من احلليب يف كاأ�سني، لي�سرتَك يف �رسبِه مع لري.

يف ما بعُد بنقل احلليب املوجوِد يف الكاأ�ض اإىل كاأ�ٍض اأخرى ذات �سكٍل خمتلف.
َ
وقام 

ا�رسبه

 يا هاري!
متلُك من احلليِب اأكرث 

مما اأملك. اأريُد تغيرَي 

الكاأ�ض!

دعني اأعيُد �سكبُه بهذِه 

الطريقة.

اآه، تبدو الكميُة ذاتها

يف الكاأ�سني املتماثلتني



اأح�رَض الري الرمَل لري�سَم بهِ مع هاري. 

ولكنه مل يتمكْن من معرفِة اأي

من الوعاَءين يحوي رماًل اأكرث. 

اأيهما يحوي

 رماًل اأكرث ؟

مَل ال ننقُل الرمَل اإىل 

وعاَءيِن متماثلني ؟

ها قد فعلنا ذلك، هل تفهُم االآن ؟

اإن اأردَت مقارنَة الكمياِت،

ميكنَك و�سعها يف اأوعيٍة متماثلة.

قرَر هاري، بالتايل، اأن ينقَل الرمَل اإىل دلويِن متماثلني.

اأيهما، يف اعتقادَك، يحوي رماًل اأكرث ؟

التو�سُع من نطاق الريا�سيات: فر�ٌض منزيل. 



يمكنَك أيضًا أن تحسَب كميَة الماء 

عمَد لري اإىل ال�سوؤاِل، عقَب النظِر اإىل الإبريقنِي احلاوينِي على املاء:

»كْم يقلُّ املاُء يف الإبريِق الواقِع اإىل اليمني باملقارنِة مع الإبريِق 

الواقِع اإىل الي�سار؟«.

نقَل هاري املاَء من الإبريِق الأمين اإىل اأكواٍب �سغرية. 

كوٌب، كوباِن، ثالثُة اأكواٍب... �ستُة اأكواٍب ُملئْت باملاء.



متَّ �سكُب املاِء املوجوِد يف الإبريِق الأي�رس اأي�سًا يف اأكواب �سغرية. 

كْم عدُد الأكواِب الإ�سافيِة التي مالأها الإبريُق الأي�رس ؟

ميكنَك اأي�سًا اأن حت�سَب كميَة الأرِز والطحنِي 

بالطريقِة ذاتها با�ستخداِم اأكواٍب �سغرية. 







التوأمان
قمي�ص �أخري


